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ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ ОСОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
ДАР ЛАЊЉАИ ХУЉАНД
Чакида. Мақола ба баррасии масъалаи воҳидҳои луғавии ашъори Камоли Хуҷандӣ дар
лаҳҷаи Хуҷанд ихтисос ёфтааст.Муаллифон дар асоси вожаҳои лаб ва доғ тобишҳои
маъноии калимоти мазкурро муайян намуда, иртиботи онҳоро бо шеваи Хуҷанд муайян
намудаанд. Хулоса мегардад, ки Камоли Хуҷандӣ чун устоди сухан тобишҳои маъноии
воҳидҳои луғавии лаҳҷаи Хуҷандро барои ғановати забони назм ба таври густурда
истифода намудааст.
Калидвожагон: Камоли Хуҷандӣ, воҳидҳои луғавӣ, лаҳҷаи Хуҷанд, лаб, доғ

Забони мардуми Хуљанд яке аз лањљањои асосии шеваи шимолии забони
тољикї мањсуб мешавад, ки аз љињати таркиби луѓавї, сохти овозї ва
граматикиаш ба забони адабии тољик наздикї дорад. Дар баробари ин вай
хусусиятњои овозї, луѓавї ва граматикиаш аз он фарќ мекунад. Љойи асосии
таркиби луѓавии лањљаи Хуљандро монанди лањљањои дигари забони тољикї
асосан калимањои аслии тољикї ишѓол мекунанд. Шоир ва нависанда ки
устоди сухан мебошад, имкони истеъмоли воњидњои луѓавиро њарљониба
мувофиќи маќсаду мароми худ дар мавридњои мувофиќ ба кор мебарад. Зиёда
аз ин маводи забони умумихалќї дар асарњои устодони каломи бадеъ
пањлӯњои нав ба нави маъноию услубї зоњир менамояд.
Хусусиятњои маъноии таркиби луѓавии лањљаи Хуљандро дар мисоли
назми шоири тавонои асри XIV Камоли Хуљандї мушоњида кардан мумкин
аст. Яке аз воњидњои луѓавии сермаъно, ки Камол бо тобишњои гуногуни
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маъної ба кор гирифтааст, вожаи лаб мебошад, ки дар забони навишториву
гуфтории тољикон хусусан лањљаи Хуљанд бо назокати хоса дар мавриди
сохтани иборањо ва калимањои мураккаб зиёд истифода мешавад. Њанўз ҳам
мардум ба љои соњили дарё ибораи лаби дарё, канораи љўй - лаби љўй,
ќирраи пиёла (љом, соѓар) - лаби пиёла (љом, соѓар) , гўшаи бом - лаби
бомро истифода мебаранд. Масалан: «-Лаби бомба нарав-ки меафтї. Пиёлањоя
шаќар-шаќар када, нашў-ки лабаш мепарад». Зимни тањќиќи маънои луѓавии
ашъори Камоли Хуљандї муайян гардид, ки шоир њамин назокати забони
тољикиро дар шеъраш њифз кардааст.
Дар ѓазали маъруфи шоир, ки бо матлаи зерин шурўъ мегардад:
Ин чї маљлис, чї бињишт, ин чї маќом аст ин љо?!
Умри боќї, рухи соќї, лаби љом аст ин љо! (1,7)
мо ба љуз аз таъбири лаби љом дар байти чањорум таркиби лаби бомро
низ дучор меоем, ки далели гуфтањои болоянд:
Мо ба боми фалакем, аз бари мо гар биравї,
Бирав оњиста, ки љому лаби бом аст ин љо(1,7).
Дар ѓазали дигар шоир дар мањдудаи як байт якбора њам лаби љом ва
њам ибораи шоиронаи лаби оби њаётро ба кор гирифтааст, ки ду ибора дар
баробари синоними њамдигар будан маънои вожаи лабро хеле равшан
инъикос кардаанд. Инак, байти мазкур:
Аз бода лаби љом лаби оби њаёт аст,
Дар зулмати ѓамњо чу Сикандар талабедаш (1, 42).
Дар як ѓазал ва њатто байте дар ду маврид калимаи лабро овардан ва ба
ду маънї истифода бурдани он гувоњ бар он аст, ки шоир услуби хоссаи
нигориш ва андешаронии хешро дорост:
Лаби љом дар мањалли тасвири дигари шоир намоиш ва нишони воќеии
тозае њаст, ки Хоља Камол бо калимаи ханда таъриф мекунад ва ин таъбир
комилан маънои тоза касб намудааст. Тобиши маъноии дигари лаб, ки ба
маънои аслии он наздик аст, дар калимаи калидии нишот изњор мешавад:
Дар даври нишоти ў лаби љом
Аз ханда нашуд даме фароњам (3, 5).
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Дар мавриди иборањои хосаи Камол батафсил сари ибораи дигари шоир
лаби ниёзи сўфї, ки ба истилоњ маљоз (метафора) андар маљоз аст, батафсил
изњори андеша мекунем, аммо вобаста ба мавзўи тањќиќ ин љо рољеъ ба услуби
истифодаи маъної ва семантикии ибораи мазкур, ки дар байти шоир ба кор рафта
бояд таъкид кард, ки дар њангоми ба маънии бисёр истифода кардани калима
Хоља Камол меъёр ва мизони мантиќро устодона риоя кардааст.
Дар њамин сабку услуб тобиши семантикии вожаи лаб дар ибораи лаби
борики љом зоњир гашта, ки дар ин маврид сухан ва маънои нозуки лаб
зимни истилоњоти касбу кор (пеша) – кулолгарї, заргарї, чўбтарошї ва
шишагарї меравад. Дар замонањои куњан расм буда, ки дар санги гаронбањо
– нигини ангуштарї, мўњр, лавњу пештоќи хонаву ниёишгоњњо ва љому
пиёлањои хоса(бештар аз њама мањсулоти армуѓонї барои шоњон ва маъбаду
ниёишгоњњо) ањли санъат имзои худ, яъне хати худро мегузоштаанд. Пояи
пайдоиш ва истифодаи ин таъбири истилоњї аз љониби Камоли Хуљандї,
гумони ѓолиб меравад, њамин суннати ќадимаи њунармандони ориёї
мебошад. Барои андарёфти маънои луѓавии ибораи лаби борики љом мебояд,
ки байти зеринро Иборатест аз он лаб ба сурхї ин њама хат,
Ки бода бар лаби борики љом бингорад (1,434)
дар шакли љумла навишт: Аз он лаб ин њама хат (яъне мўйчањои
камнамудори пушти лаб) ба сурхї иборае (яъне имзои њунарманде) њаст, ки
бар лаби борики љом (болои дањони нафису борики пиёла ё љом) бода (яъне
чакраи май, шароб) менигорад (менависад). Аммо калимаи калидии ин байт,
ки хат аст, бояд аз назари муњаќќиќ дур набошад, зеро ибораи хатти љом –
аз хатњои њафтгона, ки гўё дар Љоми Љамшед будаанд, манзури Камоли
Хуљандї дар ин байт аст ва вожаи бода низ ба ин матлаб ишора мекунад.
Ибораи дигаре, ки дар он калимаи лаб тобиши сермаъноии худро аз
замони Камоли Хуљандї то замони мо мањфуз доштааст, «лаби дарё»
мебошад:
Љањоне пур зи маќсуд асту роње равшану пайдо,
Дареѓо, ташналаб хоњем мурдан бар лаби дарё (1, 19).
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Дар байти боло Камол бо мантиќи аъло «лаби дарё»-ро ба кор бурдааст.
Як нуктаи хеле нозук ин аст, ки вожаи лаб дар калимаи мураккаби
«ташналаб» (лабташна, лаби ташна) чун санги тарозу мувозинати
мантиќиро дар баробари ибораи «лаби дарё» нигоњ доштааст. Назокати
гуфтори Камол дар тамоми осораш монанди мўњрест, ки номашро ба
љовидонагї гузоштааст. Лаби ташнаву лаби дарё ва дареѓо гуфтани шоир
намоёнгари эҳсосоти инсони зиндаест, ки дар замони пурошўб (замони
Тўхтамиш ва Темури Ланг) зиндагї кардааст.
Иборањои лаби Даљла, лаби Љайњун, лаби Нил, лаби Фурот, ки шоир
дар шеъраш ба кор гирифтааст, синоними лаби дарё мебошанд. Як нуктаро
таъкид бояд кард, ки шоир беш аз ду бор як мазмунро истифода намебарад.
Масалан, ибораи лаби Даљларо ду бор дар шеъраш бо ду маънї истифода
бурдааст. Нахуст, ба маънои канори дарё, соњили дарё:
Ќиссаи гиряи ин ѓамзада бо чашми пуроб
Мурѓу моњї ба лаби Даљлаву Љайњун хонанд (4, 166).
Дувум, дар ибораи «лаби Даљлаи рўй», ки бофтаи шоирона аст, лаб
комилан ба маънои дигар меояд. Дар ин ибора лаб киноя аз тарњ, бар
мебошад ва маќсади шоир аз «лаби Даљлаи рўй» бари рўй, тарњи рухсор
мебошад:
Чашми моро бигузорї ба лаби Даљлаи рўй,
Даљла рўдест, вале дидаи мо дарёест (3, 87).
Дар таркиби «лаби Нил» маљоз ба назар мерасад ва аз ин ибора дидаи
пуробу гирён муроди шоир аст:
Нили Миср аст ду чашми ману ту Юсуфи Миср,
Бањри наззора, Худоро, бинишин бар лаби Нил (5, 693).
Дар ибораи «лаби Фурот» шоир бо ињом ду маъниро дар назар дорад: а)
канори рўд, соњили рўди Фурот; б) маљ. васли маъшуќа:
Чун ташнаро зи њасрати ў љон ба лаб расид,
Кардан лаби Фурот таманно чї фоида? (4, 325).
Ибораи «лаби љў» низ назири иборањои «лаби љўйбор», «лаби дарё»
маъруф аст ва то њанўз дар забони тољикї мустаъмал мебошад:
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Чун намеёбад назири рўи ў гул љуз дар об,
Бар лаби љў мекунад з-он рўй љустуљўи дўст (3, 80).
«Лаби чашма» ибораи маъруф аст, аммо дар байти шоњид ба љуз маънии
канори чашма киноя аз лаби маъшуќа аст:
Мо аз лаби ту ком надидему гузаштем,
Ташна ба лаби чашма расидему гузаштем (1,156).
«Лаби чашмаи њайвон» аз лињози сохт назири ибораи «лаби Даљлаи рўй»
аз коргоњи тахайюли шоир падид омадааст ва дар байте, ки шоњид меорем,
маљозан ба маънии лаби маъшуќа омадааст:
Аќли Фарњод бирафт аз лаби Ширин варна
Њеч кас љў ба лаби чашмаи њайвон наканад (3,177).
Дар ибораи «лаби соѓар» низ «лаб» маънои канора, сатњи болои соѓар,
пиёларо ифода намуда, умумияти маъноии худро нигоњ доштааст:
Бисёр газидаст ба њасрат сари ангушт,
Як бор ба ишрат лаби соѓар нагазидаст (5, 334).
Дар байти боло ибораи «лаби соѓар газидан» таркиби махсуси шоиронаи
Камоли Хуљандї мебошад, ки дар он мантиќи сухан хеле ќавист, зеро масдари
«газидан» ба исми «лаб» мутобиќати маъної дорад. Дар байти мазкур ибораи
«лаби соѓар газидан» киноя аз май нўшидан, бода хўрдан аст.
Ибораи «лаби соѓари ёќутнамо» њам намоёнгари истеъдоди баланди
забондонии шоир аст. Сифати «ёќутнамо», ки ба маънои «сурх», «лоларанг»
аст, ба лаб нисбат дорад. Дар байте, ки мисол меорем, шоир бо камоли лутф
мегўяд, ки ба лаби аз майи сурх лабрези соѓар (љом, пиёла) чун ў лабони мисли
лаъли сероб сурхранг ва дањони чун писта нимавои худро менињад, ба шароби
талх аз забони ширинаш шакар мерезад:
Бар лаби соѓари ёќутнамо ваќти сабўњ
Лаъли сероб бад-он писта шакар мерезад (3, 144).
Њамчунин ибораи «лаби хум» ба маънои дањони хум дар лексикаи
ашъори Камоли Хуљандї мавриди корбурд ќарор гирифтааст. Дар байти
шоњид шоир матлаби худро ѓайриоддї баён мекунад. Ваќте байтро тафсир
мекунем, маънии он моро ба фикр водор мекунад, зеро мисли чистонест, ки
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пас аз шунидан ё хондани он ѓайриихтиёр саволи «чиро?» ба фикру забон
меояд. Шоир мегўяд, ки «аз дањони хум (кўзаи калоне, ки май дар он
нигањдорї мешавад) ба даруни суроњї (кўзаи хурде, ки май дар он мерехтанд,
мисли шишаи шароби имрўза) норехта, ба хотири лаби ёр аввал мазаи онро
чашед». Баъди ин сухани шоир кас мепурсад: Чиро? Ва љавоб худ ногуфта
аниќ аст: Майро нарехта.
Норехта дар коми суроњї зи лаби хум,
Бо ёди лаби ёр нахустин бичашедаш (1, 42).
Баъзан иборањои махсуси шоиронаи Хоља Камол зиёда бо такаллуф
гуфта шудаанд.Таъбири «лаби умед» намунаи чунин иборањост, ки дар фањм
ва тасаввури он зењни хонанда ба мушкилот дучор мегардад. Ваќте шоир
«лаби умед аз табассум фароњам намешавад» мегўяд, матлабаш пуриѓроќ аст
ва бидуни шарњ наметавон ба маънои он сарфањм рафт:
Ба пойбўси ту з-он дам, ки ёфтем башорат,
Лаби умед фароњам намешавад зи табассум (1, 105).
Дар ашъори Камоли Хуљандї калимањои сараи тољикї бо маъноњои зиёд
корбурд мешаванд. Шоири сухансанљ калимањоро бо назокат дар шеъраш бо
тобишњои мухталифи семантикї ба кор гирифтааст. Ќаблан мо рољеъ ба
вожаи «лаб» ва иборањои бо ин калима сохтаи шоир батафсил сухан гуфтем.
Њунари шоир дар истифодаи вожаи «доѓ» хеле хуб зоњир мегардад.
Вожаи мазкур дар «Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї» чунин тафсир
шудааст: 1. нишонањои сиёњтоб дар пўсти рўйи инсон, ки бо иллате пайдо
мешаванд; 2. киноя аз оташи ишќ ва дарди ишќ; 3. љароњат, захм (I.23,
345-346). Масалан аз лањљаи Хуљанд чунин мисол овардан бамаврид аст;
«Доѓи ишќи њамун духтари шум, дилу љигари уволи бачая лах-лах кад».
Маъно ва тобишњои маъноии калимаи мазкур дар матни ашъори Камоли
Хуљандї шоистаи баррасї аст:
«Доѓи ишќ» дар байти зерин ба маънои « дарду сўзи ишќ» ба кор бурда
шудааст:
Эй, ки гурезад дилат аз доѓи ишќ,
Рав, ки туро бељигаре ёфтам (4, 242).
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Дар байти дигар ибораи мазкур ба маънои нишону аломати ошиќї
омадааст:
Эй, ѓамат ќути љони сўхтагон,
Доѓи ишќат нишони сўхтагон (I.5).
Вожаи мавриди назар дар ибораи «доѓи фаромўшї» ду тобиши тозаи
луѓавї пайдо намуда, аввал, ба маънои андўњ, ѓусса ва ѓам, дуввум, ба маънои
гўшаи ѓаму фаромўшї ва кунљи танњої омадааст:
Ба доѓи фаромўшиям монду рафт,
Зи ёрам њамин ёдгор асту бас (5, 795).
Чуноне ки Камол дар сифати шароб калимаи «гулгун»-ро истифода
бурдааст, вожаи доѓ дар ибораи «доѓи шароб» ба маънии ранги сурх истифода
шудааст:
Соќї, марез љуръа, то мўњтасиб набинад
Доѓи шароби гулгун бар хирќаи кабудам (3, 279).
Ин байтро дар алоќамандї бо ибораи «доѓи шароб» ба таври дигар ташрењ
намудан мумкин аст. Камол зимни «доѓи шароб» «гуноњ»-ро дар назар дорад.
Ин љо шоир эњтиёт намудан аз як гуноњи кабира – нўшидани май ва ба ин
васила рўзи равшан (хирќаи кабуд)-ро сиёњ накардан ташвиќ мекунад. Ин
маъниро калиди маънї – мўњтасиб (нозири иљрои ањкоми шариат) њам
таќвият медињад.
«Доѓи љафо нињодан» ба маънои ситамгарї ва берањмї кардан аст:
Эй, рояти љамоли ту наќши нигини дил,
Ишќат нињода доѓи љафо бар љабини дил (3, 236).
Ибораи «доѓи љон» дар байти зерин низ ифодагари ранг омадааст. Аз он
ки ин ибора нисбат ба «холи лаб» дорад, маънии ранги сиёњро ифода
кардааст:
Холи лаби туст доѓи љонам,
Дилсўхта з-ину кушта з-онам (5, 725).
«Доѓи дил» ишора ба сувайдо - нуќтаи сиёње, ки гўё дар маркази дил
воќеъ аст, мебошад ва шоир ин таъбирро ба доѓи лола ташбењ мекунад:
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Бањорон бе гули рўят ба доѓи дил бурун оям
Чу лола, гар бурун оям ба кўе ё ба сањрое (3, 408).
Ибораи рехтаи «доѓи ќабул» киноя аз хати сарнавишти инсон аст:
Одами хокї, ки буд пешрави анбиё,
Доѓи ќабули ту дошт бар сари лавњи љабин(3, 7).
Дар иборањои «доѓи њаљр», «доѓи њиљрон», «доѓи фироќ» калимаи
«доѓ» ба маънињои мењнат, дард, ѓусса, ѓам ва сўзу гудози ишќи маъшуќ
омада, тобиши семантикии худро дар ибора зоњир намудааст:
Дил худ аз дарди ќадим афгор буд,
Доѓи њаљраш кард аз он афгортар(3, 223).
Доѓи њиљрон – дарду андўњи људої аз ёр, ѓаму ѓуссаи дурии маъшуќа:
Оташи дурї дили мо барнатобад беш аз ин,
Доѓи њиљрон љони танњо барнатобад беш аз ин(4, 275).
Доѓи фироќ – мењнату ранљи дурї аз ёру диёр, сўзу гудози људої:
Бо доѓи фироќи ту, ки љонсўз азобест,
Аз зиндагї уммед буридему гузаштем(3, 300).
Тобиши дигари луѓавии калимаи доѓ дар ибораи «доѓи пайкон» ба маънои
паи захм ё љароњат ва ё асари тире, ки дар бадани чизе ё касе пайдо
мешавад, зуњур мекунад:
Ёдгорам зи тири ѓамзаи ту,
Бар дили хаста доѓи пайкон аст(1, 165).
Ибораи «доѓи бандагї» дар «Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї» ба
таври зайл маънидод гардидааст: а) доѓи ѓуломї, нишонае, ки дар банди дасти
ѓулом аз тарафи худовандаш бо оњани тафсон гузошта мешуд; б) аз нигоњи
сўфиён мурод аз нишони ишќ дар дили ошиќи солик аст ва иборат аз ѓаму
дарди ишќи илоњист (11, 346):
Ишќи ту доѓи бандагї боз нињод бар дилам,
Ному нишони муќбилї шуд ба ѓами ту њосилам (4, 266).
Дар ибораи «доѓи мењнат» калимаи «доѓ» ба ду маънї: а) озору ранљ;
б) нишона, мўњр омадааст, ки тобиши семантикии он танњо дар матн (байт)
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зоњир мегардад. Дар байти зерин низ калимаи «доѓ» мањз дар ибораи «доѓи
мењнат» тобиши семантикии худро намоён кардааст:
Дар номаи саодати худ дардманди ишќ
Бе доѓи мењнате раќами давлате наёфт (2, 115).
Дар баробари ба истифода гирифтани иборањои маъмули аз калимаи
«доѓ» таркибёфта Камоли Хуљандї иборањои шоиронаи хоси услуби хешро
низ сохтааст, ки дар онњо тобишњои тозаи семантикии калимаи мазкур зоњир
гаштааст. Масалан, ибораи «доѓи дилнавоз» аз ќабили чунин иборањост. Дар
сохтмони ин ибора «доѓ» тобиши нави семантикї пайдо карда, комилан ба
маънои антонимии худ омадааст. Дар байти шоњид «доѓ» дар ибораи ёдшуда
на ба маънои дарду ранљу ѓуссаву ѓаму сўзу гудоз, балки ба маънии роњату
шодмониву осоишу фарањ ба кор бурда шудааст. Њамчунин, дар байте, ки
шоњид меорем, Камол ибораи «доѓи љонгудоз»-ро низ ба кор гирифтааст, ки
зидмаънои «доѓи дилнавоз» мебошад:
Гар ишќи ту доѓи љонгудоз аст,
Сад шукр, ки доѓи дилнавоз аст (2, 218).
Шоњкории эљодии Камоли Хуљандї таљдид ва истифодаи забони форсии
тољикї, ба хусус, лањљаи мардуми Хуљанд ба њайси забони шеър ва навъњои
он чун шеъри ошиќона, иљтимої ва ирфонї ба шумор меравад. Дарёфти
таъбироту калимањои мураккабу хосаи шоирона, ки баъдан мавриди
истиќболу истифодаи шоирони номвар гардид, бештар аз њама ба Камоли
Хуљандї даст додааст.
Пурбориву ѓановати луѓавии шеъри Камоли Хуљандї ва њунари ў дар
истифодаи захираи луѓавии забони тољикї ўро аз нигоњи илми луѓатшиносї
миёни ањли забону мантиќ мартабаи баланде додааст.
Аз чанд мисоле, ки мавриди тањлил ва тафсир ќарор додем, маълум
мешавад, ки Камоли Хуљандї дар ашъори худ калимањои гуногунро бо чандин
тобишњои луѓавию маъної бо кор бурдааст. Табиист, ки тобишњои маъноии
калимањо дар сурате пайдо мешаванд, ки донандаи забон онњоро дар матни
навишторї ва гуфторї бо риояи мантиќ, маънои луѓавї ва ќоидањои сарфию
нањвии забон огоњона ва донишмандона ворид намояд. Имрўз низ дар забони
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адабиву шеваю лањљањои мардуми тољик, афѓон ва эрон таъбиру иборањои
замони Камол, ки дар ашъораш ба кор рафта, бо њамон назокати аввалї
истеъмол мешаванд ва луѓатњои фаъоланд.
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